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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri 

adalah suatu kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan mencakup 

hubungan antarmasyarakat, antarmasyarakat dengan orang seorang, 

antarmanusia, dan antarperistiwa yang terjadi dalam batin seseorang. 

Bagaimanapun juga, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang, yang 

sering menjadi bahan sastra adalah pantulan hubungan seseorang dengan orang 

lain atau dengan masyarakat (Hamila, 2015:1). Karya sastra merupakan 

fenomena sosial budaya melibatkan kreativitas manusia. Karya sastra lahir dari 

pengekspresian endapan pengalaman yang telah ada dalam jiwa pengarang secara 

mendalam melalui proses imajinasi (Nurgiyantoro, 2012: 57). 

Karya sastra lahir dari latar belakang dan dorongan dasar manusia untuk 

mengungkapkan eksistensi dirinya. Sebuah karya sastra dipersepsikan sebagai 

ungkapan realitas kehidupan dan konteks penyajinya disusun secara terstruktur, 

menarik, serta menggunakan media bahasa berupa teks yang disusun melalui 

refleksi pengalaman dan pengetahuan secara potensial memiliki berbagai macam 

bentuk representasi kehidupan. Dengan adanya kemampuan bahasa, karya sastra 

lebih berhasil dalam mengubah tingkah laku manusia dibandingkan dengan 

hukum-hukum formal. Masyarakat lebih menghargai kesenian, pada umumnya 

juga menghargai perdamaian dan memelihara hubungan-hubungan sosial yang 

lebih harmonis (Ratna, 2007: 297). 

Sebuah karya sastra memiliki makna dan pelajaran untuk kehidupan. 

Dengan membaca dan menciptakan suatu karya sastra, hal itu sama saja bermain 

bahasa yang lebih luas. Seperti yang  telah dikatakan oleh Minoo dalam jurnal 

penelitiannya (2011), Texts of literary works describe “things which mattered to 

the author when he or she wrote them”. Compared to the language samples in 

the textbooks, the language is far richer and more varied.  (Teks karya sastra 

menggambarkan “hal-hal yang penting bagi penulis saat dia menulisnya”. 
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Dibandingkan dengan sampel bahasa di buku teks, bahasanya jauh lebih kaya dan 

lebih bervariasi). 

Karya sastra tidak lahir dalam kekosongan budaya (Teeuw dalam 

Pradopo, 2009: 107). Artinya, karya sastra itu lahir dalam konteks sejarah dan 

sosial budaya suatu bangsa yang di dalamnya sastrawan penulisnya merupakan 

salah seorang anggota masyarakat bangsanya.  Oleh karena itu, sastrawan tidak 

terhindar dari konvensi sastra yang ada sebelumnya dan tidak terlepas dari latar 

sosial budaya masyarakatnya. Karya sastra biasanya mengangkat fenomena 

kehidupan yang meliputi aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, keagamaan, 

kemanusiaan, moral, gender, dan sebagainya. 

Ratna (2015:332) menyatakan bahwa pendorong lahirnya karya sastra 

antara lain seperti fenomena sosial, misalnya ekonomi, politik, moral, dan 

sebagainya, sebab karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek 

kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, yang pada gilirannya juga difungsikan 

oleh masyarakat. Kosasih (2012:3) juga mengatakan bahwa karya-karya sastra, 

baik itu yang berbentuk puisi, prosa,  maupun drama, tidak lepas dari nilai-nilai 

budaya, sosial maupun moral. 

Moral merupakan suatu hal yang ingin disampaikan oleh pengarang 

kepada pembaca, merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra, 

makna tersebut disampaikan lewat cerita. Moral kadang-kadang diidentikkan 

pengertiannya dengan tema walau sebenarnya tidak menyaran pada maksud yang 

sama (Nurgiyantoro, 2012:320). Dengan demikian, moral dapat diartikan sebagai 

salah satu wujud tema namun dikemas dengan bentuk yang sederhana. 

Kumpulan cerpen Yang Bertahan dan Binasa Perlahan karya Okky 

Madasari dipilih untuk diteliti karena memiliki nilai sastra yang cukup tinggi. 

Cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen tersebut sangat menarik karena 

menceritakan kehidupan yang beraneka ragam, seperti persoalan karir, keluarga, 

persoalan politik, cinta kasih, dan persoalan ekonomi. Kumpulan cerpen Yang 

Bertahan dan Binasa Perlahan karya Okky Madasari terdiri dari sembilan belas 

judul cerpen, yaitu: (1) Yang Bertahan dan Binasa Perlahan, (2) Janin, (3) 

Sarap, (4) Pemain Topeng, (5) Laki-laki di Televisi, (6) Dua Lelaki, (7) Keumala, 
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(8) Hasrat, (9) Partai Pengasih, (10) Patung Dewa, (11) Riuh, (12) Dunia Ketiga 

Untukku, (13) Perempuan Pertama, (14) Di Ruang Sidang, (15) Bahagia 

Bersyarat, (16) Dua Pengantin, (17) Lalu Kita Menua, (18) Akad, (19) Saat 

Ribuan Manusia Berbaris di Kotaku. Namun demikian, dari sembilan belas judul 

cerpen tersebut, yang akan penulis kaji terdiri dari lima judul cerpen, yaitu: (1) 

Sarap, (2) Pemain Topeng, (3) Dunia Ketiga Untukku, (4) Hasrat, (5) Saat 

Ribuan Manusia Berbaris Di Kotaku.  

Okky Madasari lahir pada tanggal 30 Oktober 1984 di Magetan, Jawa 

Timur. Okky Madasari  adalah seorang penulis yang dikenal dengan karya-karya 

yang menyuarakan kritik sosial. Ia memenangkan sebuah penghargaan Sastra 

Khatulistiwa, pada tahun 2012 untuk novel ketiganya yaitu Maryam. Ia konsisten 

mempertanyakan hal-hal kekinian, pertarungan manusia dengan diri sendiri 

dengan lingkungannya, yang menjadi kegelisahan utama generasi zaman ini. 

Novel-novel yang ia tulis adalah Entrok (2010), 86 (2011), Maryam (2012), 

Pasung Jiwa (2013), dan Kerumunan Terakhir (2016), Yang Bertahan dan 

Binasa Perlahan (2017) merupakan kumpulan cerita pertamanya. Okky Madasari 

juga telah menerbitkn beberapa novel ke dalam terjemahan bahasa Inggris, 

seperti Entrok dengan judul ‘The Years of the Voiceless’, Maryam dengan judul 

‘The Out Cast’ serta Pasung Jiwa dengan judul ‘Bound’. 

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Okky_Madasari) 

Aspek moral yang terkandung dalam kumpulan cerpen Yang Bertahan 

dan Binasa Perlahan mengutamakan tingkah laku, sikap hidup manusia yang 

berinteraksi dengan lingkungan serta melaksanakan perannannya sebagai anggota 

masyarakat. Permasalahan moral dalam kumpulan cerpen Yang Bertahan dan 

Binasa Perlahan digambarkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan 

lingkungannya. Selain itu latar kehidupan tokoh juga mempengaruhi 

pembentukan kualitas moral.  

Pembelajaran sastra di sekolah diharapkan dapat membantu siswa untuk 

mengerti bahwa melalui pembelajaran sastra dapat mengajarkan tentang nilai 

kehidupan seperti moral khususnya pada cerpen. Berdasarkan  latar belakang 

tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Aspek Moral Pada Kumpulan Cerpen 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Okky_Madasari
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Yang Bertahan dan Binasa Perlahan karya Okky Madasari: Tinjauan Sosiologi 

Sastra dan Implementasinya Sebagai Bahan Ajar di SMP. 

 

B. Rumusan Masalah 

Ada tiga masalah dalam penelitian ini.  

1. Bagaimana struktur pada kumpulan cerpen Yang Bertahan dan Binasa 

Perlahan karya Okky Madasari? 

2. Bagaimana aspek moral yang terdapat dalam kumpulan cerpen Yang Bertahan 

dan Binasa Perlahan karya Okky Madasari? 

3. Bagaimana implementasi aspek moral dalam kumpulan cerpen Yang Bertahan 

dan Binasa Perlahan karya Okky Madasari sebagai bahan ajar di SMP? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

1. Mendeskripsikan struktur pada kumpulan cerpen Yang Bertahan dan Binasa 

Perlahan karya Okky Madasari. 

2. Mendeskripsikan aspek moral yang terkandung dalam kumpulan cerpen Yang 

Bertahan dan Binasa Perlahan karya Okky Madasari. 

3. Memaparkan implementasi aspek moral dalam kumpulan cerpen Yang 

Bertahan dan Binasa Perlahan karya Okky Madasari sebagai bahan ajar di 

SMP. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik dan dapat mencapai tujuan 

penelitian secara optimal, mampu menghasilkan laporan yang sistematis dan 

bermanfaat secara umum.  

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan dalam teori sastra dan teori  

sosiologi sastra dalam mengungkap kumpulan cerpen Yang Bertahan dan 

Binasa Perlahan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca dan Peneliti Sastra 

Penelitian kumpulan cerpen Yang Bertahan dan Binasa Perlahan karya 

Okky Madasari sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian 

yang terdahulu yang telah ada sebelumnya, khususnya dalam 

menganalisis aspek moral dengan tinjauan sosiologi sastra. 

b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mahasiswa 

untuk dijadikan ide untuk mengembangkan pengkajian aspek moral di 

masa yang akan datang sehingga dapat memunculkan inovasi-inovasi 

demi kemajuan diri mahasiswa. 

c. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru bahasa dan sastra 

Indonesia di sekolah sebagai materi ajar sastra. 

 

 

 

 

 

 

 


